
 

Radiaalblazer KH63 
Hoge capaciteitsspuit met uitzonderlijke capaciteit bij reeds vanaf 480 t/min. 

Bijzonder goede bedekking en minder drift 

doelgerichte luchtgeleiding met 9 verstelbare blaasmonden,  


• stabiel gegalvaniseerd frameconstructie 
• wielas verstelbaar 
• GVK- tank met geïintegreerde schoonwatertank, 

omschakelbaar van ,,spuiten" naar ,,spoelen", ook bij volledig- 
resp. gedeeltelijk gevulde tank ,tankklok en vulniveauaan-
duider,roerinrichting, 2 tankopeningen met vulzeef,tank voor 
handen wassen met aftapkraan,  

• Filters: vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek,drukfilter 
met snelreiniging,zonder gereedschap te bedienen. 

• zuigermembraanpomp:  
alles met type IDS1401 

• Bediening:elektrische afstandbediening SC100/E2 
met 2 secties, magneetventielen en elektrische drukregelaar 
met drukaanduider (manometer)  
 


• elektrische afstandbediening SC100/E4 

met 4 secties, magneetventielen en elektrische drukregelaar  
• elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 

met LCD display en touchscreen, 
digitale druk- en tankniveauaanduider, 2-8 secties mogelijk 

• spuitcomputer SprayDos of SC100RC 2-8 secties mogelijk 
(SC100RC uitvoering zelfde als SC100CE maar met rijsnelheid 
afhankelijke spuithoeveelheid) 

• verschillende bandenvariaties 
• tweeling- of drieling spuitdophouders met nadruppelstop 
• éénzijdige luchtuitschakeling 

 


• minder vermogen nodig en geluidsarm door de speciale 

vleugels in het blazerhuis 
• sproeidoppen buiten de luchtstroom 
• 2-traps aandrijving met 0-stand 
• enkelvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk- 
      en afsluitbaar 
• sproeidoppen naar keuze 
• twee opbouwvarianten mogelijk: 

- starre uitvoering-spuithoogte 3,00 m  
(andere uitvoeringen op wens) 
- hydraulische uitvoering-spuithoogte 3,00 m, 
  transportstand 2,40 m voor plantages onder hagelnet 

type capaciteits.
-klasse 

m³/u 

sproei-
dop- 
pen 

aantal 

lang 
mm 

tank 
breedte 

mm 

blazer 
breedte 

mm 

hoogte  
mm 

transport-
stand 

hoogte
mm 

spuit-
stand 

leeg 
gewicht 

Kg 

KH63/1000-140 starr 33./38.000 18 3970 1180 960 3420 3420 1130 
KH63/1500-140 starr 33./38.000 18 3980 1230 960 3680 3680 1161 
KH63/2000-140 starr 33./38.000 18 3995 1310 960 3710 3710 1290 
KH63/1000-140 hydr 33./38.000 18 3970 1180 960 2460 3190 1192 
KH63/1500-140 hydr 33./38.000 18 3980 1230 960 2390 3060 1225 
KH63/2000-140 hydr 33./38.000 18 3995 1310 960 2415 3085 1348 

 

KH63/1500-140 hydr. spuithoogte 

KH63/1500-140 hydr. transportstand 

KH63/1500-140 starr 
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KGR56/1000-140 

Radiaalblazer GR56 met 6 verstelbare blaasmonden. 
Gelijkmatige en doelgerichte luchtverdeling bij alle 

blaasmonden 


• stabiel gegalvaniseerd frameconstructie 
• wielas verstelbaar 
• levering met aftakas 
• GVK- tank met optimale aanzuigplaats en geïntegreerde 

schoonwatertank, omschakelbaar van ,,spuiten" naar 
,,spoelen", ook bij volledig-resp. gedeeltelijk gevulde tank, 
tankklok en vulniveauaanduider, roerinrichting, 2 tank-
openingen met vulzeef, handen afwastank met aftapkraan,  

• Filtering: vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, 
drukfilter met snelreiniging, zonder gereedschap te bedienen 

• zuigermembraanpomp:  
alle - typen IDS1401 (140l/50bar) 

• Bediening: mechanische  afstandbediening type MSC CD13 
(bowdenkabel), centrale uitschakeling, sectieuitschakeling voor  
2 secties , drukregeling vanaf tractor te bedienen met 
drukaanduider (manometer) 



• elektrische afstandbedieng SC10/E2 of E4 
met 2 resp. 4 secties, magneetventielen met  
mechanische drukregelaar 

• elektrische afstandbediening SC100/E2 tot E6 
met 2-, 4- resp. 6 secties,magneetventielen met  
elektrische drukregelaar, drukaanduider in de tractor 

• elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 
met LCD display en touchscreen, 
digitale druk- en tankniveauaanduider, 
2 - 8 secties mogelijk 

• tweeling- of drielingdophouders met sproeidoppen 
• injector-sproeidoppen 


• blazerhuis gegavaniseerd 
• 6 verstelbare blaasmonden 
• 2-traps aandrijving met 0-stand 
• enkelvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, 

zwenk- en afsluitbaar  
• sproeidoppen naar keuze 

type capaciteits-
klasse m³/u 

sproei-
doppen 
aantal 

lang 
mm 

tank 
breedte 

mm 

blazer 
breedte 

mm 

hoogte 
mm 

leeg 
gewicht 

Kg 
KGR56/1000-140 15./19.500 12 3430 1180 820 2060 718 
KGR56/1500-140 15./19.500 12 3595 1230 820 2060 720 
KGR56/2000-140 15./19.500 12 3895 1310 820 2110 758 

 

type rijen-afstand 
( m ) 

boom/struik   
hoogte( m ) 

GR56 1,80 –  4,00 Tot 4 
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Axiaal-dwarsstroomblazer in groottes van 24“, 28“ en 32“. 
Betere bedekking– minder drift en minder spuitmiddel verlies door 
doelgerichte  luchtgeleiding, daarom milieuvriendelijk en effectief. 

 

KA28/1500-140 

KA32/1500-140 


• stabiel gegalvaniseerde frameconstructie 
• wielas verstelbaar 
• levering met aftakas 
• GVK- tank met optimale aanzuigplaats en geïntegreerde 

schoonwatertank, omschakelbaar van ,,spuiten" naar 
,,spoelen", ook bij volledig- resp. gedeeltelijk gevulde 
tank,tankklok en vulniveauaanduider,roerinrichting, 2 
tankopeningen met vulzeef, handen afwas tank met aftapkraan  

• Filtering: vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, 
drukfilter met snelreiniging, zonder gereedschap bedienbaar 

• zuigermembraanpomp:  
alle - typen IDS1401 (140l/50bar) 

• Bediening: Mechanische  afstandbediening type MSC CD13 
(bowdenkabel), centrale uitschakeling, sectie uitschakeling 
voor 2 secties, drukverstelling vanaf de tractor bedienbaar met 
drukaanduider (manometer) 
 


• blazerhuis is gegalvaniseerd 
• vraagt weinig vermogen en is geluidsarm door aërodynamische 

spiciale vleugels 
• optimale capaciteit door directe luchtaanzuiging 
• sproeidoppen buiten de luchtstroom 
• 2-traps aandrijving met 0-stand 
• enkelvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, zwenk- en 

afsluitbaar 
• Sproeidoppen naar keuze 


• elektrische afstandbediening SC10/E2 tot E4 

met 2- resp. 4 secties, magneetventielen en  
mechanische drukregelaar 

• elektrische afstandbediening SC100/E2 tot E6 
met 2-, 4- resp. 6 secties, magneetventielen en elektrische 
drukregelaar, drukaanduider in de tractor 

• elektrische  afstandbediening SC100/CE2 - CE8 
met LCD-Display en Touchscreen, 
digitale druk-en tankniveauaanduider, 
2 - 8 secties mogelijk 

• spuitcomputer SprayDos of SC100RC  
2 - 8 secties mogelijk 
(SC100RC uitvoering is zelfde als100CE  
alleen met regelinrichting voor rijafhankelijk spuiten) 
verschillende bandenvariaties 

• tweeling- of drieling spuitdophouders met nadruppelstop 
• injector spuitdoppen 
• eenzijdig luchtomkeerplaat 

type capaciteit 
klasse 
m³/u 

spuitdop 
houders 
aantal 

lang 
mm 

tank 
breedte 

mm 

blazer 
breedte 

mm 

hoogte 
mm 

leeg 
gewicht 

Kg 
KA24/1000-140 18./28.000 12 3260 1180 900 1820 703 
KA24/1500-140 18./28.000 12 3420 1230 900 1750 723 
KA24/2000-140 18./28.000 12 3785 1310 900 1910 738 
KA28/1000-140 25./31.000 14 3310 1180 1100 1850 651 
KA28/1500-140 25./31.000 14 3480 1230 1100 1840 744 
KA28/2000-140 25./31.000 14 3845 1310 1100 1970 774 
KA32/1000-140 38./45.000 16 3430 1180 1200 2010 691 
KA32/1500-100 38./45.000 16 3620 1230 1200 2130 757 
KA32/2000-140 38./45.000 16 3935 1310 1200 2200 765 

type rijen-afstand 
( m ) 

boom/struik 

hoogte (m) 

KA 24 1,50 – 2,40 tot 3,00 

KA 28 1,70 – 3,50 tot 3,50 

KA 32 1,80 – 5,00 tot 4,50 

KA32/1500-140 
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K36GA/2000-140 

K42A/2000-140 


• stabiel gegalvaniseerd frameconstructie  
• wielas verstelbaar 
• levering met aftakas 
• GVK- tank met optimale aanzuigplaats en geïntegreerde 

schoonwatertank, omschakelbaar van ,,spuiten" naar 
,,spoelen", ook bij volledig-resp. gedeeltelijk gevulde tank, 
tankklok en vulniveauaanduider, roerinrichting,  2 tankope-
ningen met vulzeef, handen afwastank met aftapkraan. 

• Filtering:vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter 
met snelreiniging, zonder gereedschap bedienbaar 

• zuigermembraanpomp:  
alle - typen IDS1401 (140l/50bar) 

• Bediening: mechanische afstandbediening type MSC CD13 
(bowdenkabel), centrale uitschakeling, sectieuitschakeling voor 
2 secties,drukverstelling vanaf de tractor bedienbaar met 
drukaanduider (manometer) 

Axiaalblazer en axiaalblazer 
met opzetstuk voor de luchtgeleiding in groottes van 36“ en 42". 

Veelzijdig gebruik, optimale aanpassing aan de bomen/struiken mogelijk. 
Uitzonderlijke goede bedekking bij minder drift door doelgerichte 

luchtgeleiding, daarom milieuvriendelijk en effectief. 


• blazerhuis is gegalvaniseerd 
• vraagt weinig vermogen en laag geluidsniveau door 

aërodynamische speciale vleugels 
• vliegwielkoppeling 
• optimale capciteit door directe luchtaanzuiging 
• sproeidoppen buiten de luchtstroom 
• 2-traps aandrijving met 0-stand 
• enkelvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, 

zwenk- en afsluitbaar  
• sproeidoppen naar keuze 


• elektrische afstandbediening SC10/E2 of E4 

met 2- resp.4 secties, magneetventielen en  
mechanische drukregelaar 

• elektrische afstandbediening SC100/E2 tot E6 
met 2-, 4- resp. 6 secties,magneetventielen en  
elektrische drukregelaar, drukaanduider in de tractor 

• elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 
met LCD display en touchscreen, 
digitale druk- en tankniveauaanduider, 
2 - 8 secties mogelijk 

• Spuitcomputer SprayDos of SC100RC  
2 - 8 secties mogelijk 
(SC100RC zelfde uitvoering als SC100CE  
alleen met rijsnelheid afhankelijke spuithoeveelheid) 

• verschillende bandenvariaties 
• tweeling - of drieling sproeidophouders met nadruppelstop 
• injectorsproeidoppen 
• enkelzijdige blazerafdekking 

Typ capaciteits.-
klasse m³/u 

sproei-
doppen
aantal 

lang 
in 

 mm 

tank 
breedte 

mm 

blazer 
breedte 

mm 

hoogte
mm 

leeg 
gewicht 

Kg 
K36A/1000-140 45./60.000 16 3480 1180 1150 1440 780 
K36A/1500-140 45./60.000 16 3705 1230 1150 1460 790 
K36A/2000-140 45./60.000 16 3905 1310 1150 1490 845 
K36GA/1000-140 45./60.000 16 3480 1180 1150 2020 707 
K36GA/1500-140 45./60.000 16 3705 1230 1150 2060 733 
K36GA/2000-140 45./60.000 16 3905 1310 1150 2100 893 
K42A/1000-140 80./105.000 16 3535 1180 1220 1510 762 
K42A/1500-140 80./105.000 16 3780 1230 1220 1575 787 
K42A/2000-140 80./105.000 16 4140 1310 1220 1640 802 
K42GA/1000-140 80./105.000 16 3535 1180 1220 2110 804 
K42GA/1500-140 80./105.000 16 3780 1230 1220 2175 829 
K42GA/2000-140 80./105.000 16 4150 1310 1220 2310 844 

 

type rijen-afstand 
( m ) 

boom/struik 
hoogte 

 (m) 
K36A 1,80 - 5,00 tot 9 

K36GA 1,80 - 5,00 tot 6 

K42A 1,80 - 7,00 tot 14 

K42GA 1,80 - 7,00 tot 11 
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Axiaalblazers met optimale luchtverdeling, KE28 
met opzetstuk voor doelgericht gebruik bij verschillende 

boomhoogten tot 5 meter hoogte 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KE28/1500-140 GFK 

Typ capaciteits-
klasse m³/u 

sproei-
doppen 
aantal 

lang 
mm 

tank 
breedte 

mm 

blazer 
breedte 

mm 

hoogte 
mm 

leeg 
gewicht 

Kg 
KE28/1000-140 25./33.000 12 3200 1180 950 1760 545 
KE28/1500-140 25./33.000 12 3350 1230 950 1800 649 
KE28/2000-140 25./33.000 12 3600 1310 950 1840 756 
 


• stabiel gegalvaniseerd frameconstructie verstelbaar 
• levering met aftakas 
• GVK- tank met optimale aanzuigplaats en geïntegreerde 

schoonwatertank, omschakelbaar van ,,spuiten" naar 
,,spoelen", ook bij volledig-resp. gedeeltelijk gevulde tank, 
tankklok en vulniveauaanduider, roerinrichting,  2 tankope-
ningen met vulzeef, handen afwastank met aftapkraan. 

• Filtering:vulzeef, aanzuigfilter met afsluitautomatiek, drukfilter 
met snelreiniging, zonder gereedschap bedienbaar 

• zuigermembraanpomp:  
alle - typen IDS1401 (140l/50bar) 

• Bediening: mechanische afstandbediening type MSC CD13 
(bowdenkabel), centrale uitschakeling, sectieuitschakeling voor 
2 secties,drukverstelling vanaf de tractor bedienbaar met 
drukaanduider (manometer) 


• blazerhuis is gegalvaniseerd 
• vraagt weinig vermogen en laag geluidsniveau door 

aërodynamische speciale vleugels 
• vliegwielkoppeling 
• optimale capciteit door directe luchtaanzuiging 
• sproeidoppen buiten de luchtstroom 
• 2-traps aandrijving met 0-stand 
• enkelvoudige sproeidophouders met nadruppelstop, 

zwenk- en afsluitbaar  
• sproeidoppen naar keuze 


• elektrische afstandbediening SC10/E2 of E4 

met 2- resp.4 secties, magneetventielen en  
mechanische drukregelaar 

• elektrische afstandbediening SC100/E2 tot E6 
met 2-, 4- resp. 6 secties,magneetventielen en  
elektrische drukregelaar, drukaanduider in de tractor 

• elektrische afstandbediening SC100/CE2 - CE8 
met LCD display en touchscreen, 
digitale druk- en tankniveauaanduider, 
2 - 8 secties mogelijk 

• Spuitcomputer SprayDos of SC100RC  
2 - 8 secties mogelijk 
(SC100RC zelfde uitvoering als SC100CE  
alleen met rijsnelheid afhankelijke spuithoeveelheid) 

• verschillende bandenvariaties 
• tweeling - of drieling sproeidophouders met nadruppelstop 
• injectorsproeidoppen 
• enkelzijdige blazerafdekking 
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